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القرار )2018( 2440
الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  8387المعقودة في  31تشرين األول/أكتوبر 2018
إن مجلس األمن،
إذ يشير إىل مجيع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد تأكيدها،
وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود اليت يبذهلا األمني العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات
 ،)2007( 1754و  ،)2007( 1783و  ،)2008( 1813و  ،)2009( 1871و 1920
( ،)2010و  ،)2011( 1979و  ،)2012( 2044و  ،)2013( 2099و ،)2014( 2152
و  ،)2015( 2218و  ،)2016( 2285و  ،)2017( 2351و ،)2018( 2414
وإذ يعرب عن دعمه التام للمبعوث الشخصي لألمني العام للصحراء الغربية ،هورست كولر ،رئيس
أملانيا سابقا ،ويرحب بتواصل الطرفني والدولتني اجملاورتني معه يف جهوده الرامية إىل تيسري املفاوضات،
وإذ يرحب بقرار املبعوث الشــخصــي عقد اجتمائ مائدة مســتديرة أوي يف جني يف  5و  6كانون
األوي/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــم  2018لتقييم التطورات األخرية ،ومعاجلة املس ـ ـ ـ ـ ـ ــائل اشقليمية ،ومناقش ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا طوات التالية
يف العملية السياسية املتعلقة بالصحراء الغربية،
وإذ يرحب كذلك بقرار كل من املغرب وجبهة البوليساريو واجلزائر وموريتانيا قبوي دعوة املبعوث
الش ــخص ــي إىل املش ــاركة يف اجتمائ املائدة املس ــتديرة يف جني يف  5و  6كانون األوي/ديس ــم 2018
دون شروط مسبقة وحبسن نية ،وإذ يرحب باملشاورات بني املبعوث الشخصي واملغرب وجبهة البوليساريو
واجلزائر وموريتانيا يف هذا الصدد،
وإذ يؤكد من جديد التزامه مبساعدة الطرفني على التوصل إىل حل سياسي عادي ودائم ومقبوي
للطرفني ،يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصريه يف سياق ترت ـ ـي ـ ـبـ ــات تتماشى مع مباد مي اق األمم
املتحدة ومقاصده ،وإذ يشير إىل دور الطرفني ومسؤولياهتما يف هذا الصدد،
وإذ يكرر تأكيد دعوته الطرفني والدولتني اجملاورتني إىل التعاون بش ـ ــكل أكمل مع األمم املتحدة
وفيما بينها ،وإىل تعزيز مشاركتها يف العملية السياسية وإحراز تقدم حنو إجياد حل سياسي،
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وإذ يعترف بأن التوصل إىل حل سياسي هلذا النـ ـ ـ ـ ـزائ الذي واي أمده وتعزيز التعاون بني الدوي
األعض ــاء يف اااد املغرب العر من ش ــأسما أن يس ــهما يف اقيا انس ــتقرار واألمن ،وهو ما يؤدي بدوره
إىل إجياد فرص العمل ،واقيا النمو ،وإتاحة الفرص جلميع الشعوب يف منطقة الساحل،
وإذ يرحب باجلهود اليت يبذهلا األمني العام شبقاء مجيع عمليات حفظ الس ــقم قيد انس ــتعرا
الدقيا ،مبا فيها بع ة األمم املتحدة لقســتفتاء يف الصــحراء الغربية (البع ة) ،وإذ يكرر التأكيد على ضــرورة
أن يتّبع اجمللس سجاً اسرتاتيجياً صارماً إزاء نشر عمليات حفظ السقم وإدارة املوارد إدارة فعالة،

وإذ يشير إىل الطلب الذي وجهه إىل األمني العام بأن يضمن استخدام البيانات املتعلقة بفعالية
عمليات حفظ السـ ـ ـ ـ ــقم ،مبا يف تلا البيانات املتعلقة بأداء عمليات حفظ السـ ـ ـ ـ ــقم ،من أجل اسـ ـ ـ ـ ــني
التحليل القياسـ ـ ــي وتقييم عمليات البع ات ،اسـ ـ ــتنادا إىل معايري واضـ ـ ــحة ودددة جيدا ،وإذ يش د دددد على
ضـ ـ ـ ــرورة تقييم أداء البع ة بانتلام حع تلل البع ة دتفلة مبا يلزم من مهارات ومرونة لقضـ ـ ـ ــطقئ بفعالية
بالونية املنووة هبا،
وإذ يش د ددير إىل القرار  )2015( 2242وتطلعه إىل زيادة عدد النسـ ـ ــاء يف الوحدات العسـ ـ ــكرية
ووحدات الشروة يف عمليات األمم املتحدة حلفظ السقم،
وإذ يعترف بالدور اهلام الذي تؤديه البع ة على أر امليدان وبضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة قيامها بتنفيذ ونيتها
كاملة ،مبا يف تلا دورها يف دعم املبعوث الشخصي هبدف التوصل إىل حل سياسي مقبوي من الطرفني،
وإت يرحب بالزيارة اليت قام هبا املبعوث الشخصي إىل مقر البع ة والصحراء الغربية،

وإذ يعرب عن القلق إزاء حانت انتهاك انتفاقات القائمة ،وإت يرحب يف هذا الص ـ ـ ــدد بتقييم
سجل أي هتديدات كبرية لوق إوقق النار،
األمني العام يف  3تشرين األوي/أكتوبر  2018بأنه مل تُ َّ

وإذ يحيط علما بالتأكيدات اليت قدمتها جبهة البوليس ـ ــاريو إىل املبعوث الش ـ ــخص ـ ــي بعدم نقل
اهلياكل اشدارية إىل اشقليم ،وكذلا تعهدها بالوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلا باملنطقة العازلة يف الكركرات،
متشيا مع القرار  ،)2018( 2414وإذ يدرك أن التقيد التام من جانب جبهة البوليساريو هبذه انلتزامات
سيساعد يف احلفاظ على الزخم يف العملية السياسية،

وإذ يحيط علمددا بــاملقرتا املغر الــذي قُـدم إىل األمني العــام يف  11نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريــل ،2007
وإذ يرحب جبهود املغرب اليت تتسـم باجلدية واملصـداقية للمضـي قدماً بالعملية صـوب التسـوية ،وإذ يحيط
علما أيضا مبقرتا جبهة البوليساريو املقدم إىل األمني العام يف  10نيسان/أبريل ،2007
وإذ يشجع الطرفني يف هذا السياق على إظهار املزيد من اشرادة السياسية للمضي قدماً صوب
التوصــل إىل حل ،وتلا بطرق منها توســيع نطاق نقاشــهما حوي ما يطرحه كقما من مقرتحات و ديد
انلتزام باجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة بروا من الواقعية والتوافا ،وإذ يشد د د د ددجع كذلك البلدين اجملاورين
على القيام بإسهامات يف العملية السياسية،
وإذ يشددجع الطرفني على مواصــلة التعاون مع مفوضــية األمم املتحدة لشــؤون القج ني يف اديد
وتنفيذ تدابري بناء ال قة اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز ال قة الضرورية لنجاا العملية السياسية،
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وإذ يؤكد أمية اســني حالة حقوق اشنســان يف الصــحراء الغربية وتيمات تندوف ،وإذ يشددجع

الطرفني على العمل مع اجملتمع الدويل على وض ـ ـ ــع وتنفيذ تدابري تتس ـ ـ ــم بانس ـ ـ ــتققلية واملص ـ ـ ــداقية لكفالة
انحرتام التام حلقوق اشنسان ،مع مراعاة كل منهما ملا عليه من التزامات مبوجب القانون الدويل،
وإذ يش د ددجع الطرفني على مواص ـ ـ ــلة جهود كل منهما من أجل النهو بتعزيز حقوق اشنس ـ ـ ــان
ومحايتها يف الصحراء الغربية وتيمات تندوف لقج ني ،مبا يف تلا حرية التعبري وحرية تكوين اجلمعيات،
وإذ يرحب ،يف هذا الص ـ ــدد ،با طوات واملبادرات اليت املذها املغرب وبالدور الذي تؤديه جلنتا
اجمللس الووين حلقوق اشنس ــان اللتان تعمقن يف الداخلة والعيون ،وبتفاعل املغرب مع اشجراءات ا اصــة
جمللس حقوق اشنسان التابع لألمم املتحدة،
وإذ يش د ددجع بقوة على تعزيز التعاون مع مفوض ـ ـ ــية األمم املتحدة حلقوق اشنس ـ ـ ــان ،مبا يف تلا
من خقي تيسري الزيارات إىل املنطقة،
وإذ يالحظ بقلق بالغ استمرار الصعوبات اليت يواجهها القج ون الصحراويون واعتمادهم على
املســاعدة اشنســانية ا ارجية ،وإذ يالحظ بقلق بالغ كذلك نقص التمويل بالنســبة ألول ا الذين يعيشــون
يف تيمات تندوف لقج ني واملخاور املرتبطة خبفض املساعدة الغذائية،

وإذ يكرر ولبه الداعي إىل النلر يف تســجيل القج ني يف تيمات تندوف لقج ني ،وإذ يشددد

على ضرورة بذي اجلهود يف هذا الصدد،

وإذ يشير إىل قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة  1325و  2250والقرارات تات الصلة؛
وإذ يش د د دددد على أمية التزام الطرفني مبواصـ ـ ـ ـ ــلة عملية املفاوضـ ـ ـ ـ ــات عن وريا ا ادثات اليت ترعاها األمم
املتحدة ،وإذ يشجع على أن تشارك املرأة مشاركة كاملة وفعالة وهادفة وأن يشارك الشباب مشاركة نشطة
وبنّاءة يف هذه ا ادثات،
أمر
وإذ يسلّم بأن الوضع القائم ليس مقبون ،وإذ يالحظ كذلك أن إحراز تقدم يف املفاوضات ٌ
أساسي لتحسني نوعية حياة شعب الصحراء الغربية من مجيع جوانبها،

وإذ يؤكد دعمه التام للمم ل ا اص لألمني العام للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحراء الغربية ورئيس بع ة األمم املتحدة
لقستفتاء يف الصحراء الغربية ،كولن ستيورت،
وقد نظر يف تقرير األمني العام املؤرخ  3تشرين األوي/أكتوبر ،)S/2018/889( 2018
-1
أبريل 2019؛

يقرر متديد ونية بع ة األمم املتحدة لقس ـ ــتفتاء يف الص ـ ــحراء الغربية حع  30نيس ـ ــان/

 - 2يش دددد على ض ــرورة التوص ــل إىل حل س ــياس ــي واقعي وعملي ودائم ملس ــألة الص ــحراء
الغربية على أسـ ـ ـ ـ ـ ــا ،من التوافا ،وعلى أمية املواءمة بني الرتكيز انس ـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجي للبع ة وتوجيه موارد األمم
املتحدة اقيقا هلذه الغاية؛
 - 3يعرب عن كامل تأييده نعتزام األمني العام ومبعوثه الشـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ــي الشـ ـ ـ ـ ــروئ يف عملية
مفاوض ـ ــات جديدة قبل ساية عام 2018؛ ويالحظ أن الدعوات للمش ـ ــاركة يف اجتمائ املائدة املس ـ ــتديرة
األوي املقرر عقده يف جني يف  5و  6كانون األوي/ديس ـ ــم  2018قد ُو ِّجهت يف  28أيلوي/س ـ ــبتم
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بالرد اشجيا الوارد من املغرب وجبهة البوليس ـ ـ ــاريو واجلزائر وموريتانيا ،ويشد د ددجع م على
 ،2018ويرحب ّ
العمل بصـورة بنّاءة مع املبعوث الشـخصـي ،بروا من التوافا ،وواي مدة هذه العملية لضـمان التوصل إىل
نتيجة ناجحة؛
 - 4ي يب بالطرفني إىل اس ـ ـ ـ ــت ناف املفاوض ـ ـ ـ ــات برعاية األمني العام دون ش ـ ـ ـ ــروط مس ـ ـ ـ ــبقة
وحبس ـ ــن نية ،مع أخذ اجلهود املبذولة منذ عام  2006والتطورات القحقة هلا يف احلس ـ ــبان ،وتلا هبدف
التوص ـ ــل إىل حل س ـ ــياس ـ ــي عادي ودائم ومقبوي للطرفني ،يكفل لش ـ ــعب الص ـ ــحراء الغربية تقرير مص ـ ــريه
يف س ـ ـ ــياق ترتيبات تتماش ـ ـ ــى مع مباد مي اق األمم املتحدة ومقاص ـ ـ ــده ،ويش ـ ـ ــري إىل ما للطرفني من دور
ومسؤولية يف هذا الصدد؛
-5

يدعو الدوي األعضاء إىل تقدمي املساعدة املقئمة هلذه ا ادثات؛

 - 6يؤكد من جديد ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة انحرتام التام لقتفاقات العس ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية اليت التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إليها
مع البع ة بشأن وق إوقق النار ،ويدعو الطرفني إىل التقيد التام بتلا انتفاقات؛
 - 7يدعو الطرفني إىل احرتام التزاماهتما وتأكيداهتما تات الص ــلة ،وانمتنائ عن أي أعماي
من ش ـ ـ ـ ــأسا أن تقو املفاوض ـ ـ ـ ــات اليت تيس ـ ـ ـ ــرها األمم املتحدة أو تؤدي إىل زيادة زعزعة اس ـ ـ ـ ــتقرار احلالة
يف الصـ ــحراء الغربية ،ويدعو كذلك جبهة البوليسـ ــاريو إىل التقيد التام بانلتزامات اليت قدمتها إىل املبعوث
الشخصي فيما يتعلا ببري احللو وتيفارييت واملنطقة العازلة يف الكركرات؛
 - 8ي يب جبميع األوراف إىل إبداء التعاون التام مع عمليات البع ة ،مبا فيها تفاعلها احلر
مع كافة ا اورين ،واملات ا طوات القزمة لض ـ ــمان أمن موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وكفالة
تنقلهم بدون عوائا ووصوهلم إىل مقاصدهم فوراً يف سياق تنفيذ ونيتهم ،وفقاً لقتفاقات القائمة؛

 - 9يش دددد على أمية ديد الطرفني نلتزامهما بدفع العملية الس ــياس ــية قدما ،متهيدا لعقد
جولة خامس ــة من املفاوض ــات ،ويش ددير إىل تأييده للتوص ــية اليت وردت يف التقرير املؤرخ  14نيس ــان/أبريل
أمر ض ــروري شحراز
 )S/2008/251( 2008واليت جاء فيها أن الّي الطرفني بالواقعية والرغبة يف التس ــوية ٌ
تقدم يف املفاوضات ،ويشجع البلدين اجملاورين على تقدمي إسهامات هامة وفعالة يف هذه العملية؛

 - 10ي يب بالطرفني إىل إبداء اشرادة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية والعمل يف بي ة مواتية للحوار من أجل
املضي قدما يف املفـاوض ـات ،مبا يكـفل تـنف ـيذ القرارات  )2007( 1754و  )2007( 1783و 1813
( )2008و  )2009( 1871و  )2010( 1920و  )2011( 1979و  )2012( 2044و 2099
( )2013و  )2014( 2152و  )2015( 2218و  )2016( 2285و  )2017( 2351و 2414
( )2018وجناا املفاوضات؛
 - 11يطلددب إىل األمني الع ــام أن يق ــدم إح ــاو ــات إىل جملس األمن على فرتات منتلم ــة،
وكذلا يف أي وقت يراه مناســبا يف أثناء فرتة الونية ،مبا يف تلا يف غضــون ثقثة أشــهر من تاري ديد
هذه الونية ومرة أخرى قبل انتهائها ،عن حالة هذه املفاوضات اليت ري ات رعايته والتقدم ا رز فيها،
وعن تنفيذ هذا القرار ،وعن التحديات اليت تواجهها عمليات البع ة ،وا طوات املتخذة للتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي هلا،
ويعرب عن عزمه عقد اجتماعات لقس ـ ـ ــتمائ شحاواته ومناقش ـ ـ ــتها ،ويطلب كذلك يف هذا الص ـ ـ ــدد إىل
األمني العام أن يقدم تقريراً عن احلالة يف الصحراء الغربية قبل ساية فرتة الونية بوقت كاف؛
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 - 12يعيد تأكيد تأييده لوضــع إوار ســياســا شــامل ومتكامل لألداء ،ريدد معايري واضــحة
لتقييم أداء مجيع موظفي األمم املتحـدة املـدنيني وأفرادهـا النلـاميني العـاملني يف عمليـات حفظ السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقم
ودعمها ،ويدعو األمم املتحدة إىل تطبيا هذا اشوار يف البع ة ،ويطلب إىل األمني العام أن يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعى إىل
زيادة عدد النساء يف البع ة وأن يكفل مشاركة املرأة على حنو هادف يف مجيع جوانب العمليات؛
 - 13يحد الطرفني والــدولتني اجملــاورتني على ان راط بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــل م مر مع البع ــة يف حب هــا
املتواص ـ ــل لتحديد الكيفية اليت ميكن هبا اس ـ ــتخدام التكنولوجيات اجلديدة يف احلد من املخاور ،واس ـ ــني
محاية القوة ،والنهو بتنفيذ الونية املنووة هبا على حنو أفضل؛
 - 14يشد د ددجع الطرفني على التعاون مع مفوض ـ ـ ــية األمم املتحدة لش ـ ـ ــؤون القج ني من أجل
اديد وتنفيذ تدابري لبناء ال قة ،من بينها إشـ ـراك النس ــاء والش ــباب ،ويشددجع الدولتني اجملاورتني على دعم
هذه اجلهود؛
 - 15يح الدوي األعضاء على تقدمي ت عات جديدة وإضافية لتمويل ال امج الغذائية اليت
تكفل تلبية انحتياجات اشنسانية لقج ني على حنو واف و نب ملفيض احلصص الغذائية؛
 - 16يطلب إىل األمني العام أن يواص ـ ــل املات مجيع التدابري الض ـ ــرورية لكفالة انمت اي التام،
داخـ ـ ـ ـ ــل البع ة ،لسياسة األمم املتحدة القاضية بعدم التساما مطلقا إزاء انستغـ ـ ـ ـ ــقي واننتهاك اجلنسيني
وأن يبقي اجمللس على علم بذلا ،وريث البلدان املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة بقوات على املات إجراءات وقائية تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل
التدريب شتكاء الوعي قبل مرحلة نش ـ ـ ـ ـ ـ ــر القوات وغري تلا من اشجراءات ،لض ـ ـ ـ ـ ـ ــمان املس ـ ـ ـ ـ ـ ــاءلة التامة
يف حانت اقرتاف أفراد قوات تلا البلدان سلوكاً من تلا القبيل؛
 - 17يقرر أن يبقي املسألة قيد نلره.
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